
 

 

 

CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS E DE CONTA VINCULADA E OUTRAS AVENÇAS 

 

Pelo presente “Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e de 

Conta Vinculada e Outras Avenças” (“Contrato”), as partes: 

 

CORURIPE ENERGÉTICA S.A., sociedade por ações, com sede na Rodovia BR-497, 

s/n, Km 15, Sala A, Zona Rural, na Cidade de Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP 

38280-971, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 

04.808.949/0001-73, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 

(“Energética”); e 

 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, sociedade por ações com sede na 

Cidade de Coruripe, Estado de Alagoas, na Fazenda Triunfo, s/n, Zona Rural, CEP 57230-

000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.229.415/0001-10, neste ato representada na forma de 

seu estatuto social (“Emissora” e, quando em conjunto com Energética, as “Fiduciantes”).  

 

Na qualidade de credor e beneficiário da garantia fiduciária: 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, CEP 04.538-132 inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social (“Agente dos CDCA”);  

 

Sendo as Fiduciantes e o Agente dos CDCA neste Contrato referidos, em conjunto, como 

“Partes” e, individual e indistintamente, como “Parte”. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) as Fiduciantes celebraram o (i) “Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica 

Incentivada Nº ITU-CO/2023.A”, em 24 de novembro de 2020, com a EDP – 

COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA., 

comercializadora de energia autorizada pela Resolução ANEEL nº 364 de 

03/07/2002, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, Andar 8 Sala 01, 

Bairro Vila Olimpia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.149.295/0001-13, Inscrição Estadual nº 116.030.563.111 

(“Contrato EDP” e “EDP”, respectivamente); e (ii) o “Contrato de Compra e 

Venda de Energia Elétrica Incentivada”, em 11 de janeiro de 2021 com a 

VOTENER – VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA 
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LTDA., com sede na Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, 

CEP 05425-070, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ sob nº 03.984.862/0001-94 (“Contrato Votener” e “Votener”, 

respectivamente, sendo que (a) o Contrato Votener, quando em conjunto com o 

Contrato EDP, serão os “Contratos de Fornecimento de Energia”; e (b) a Votener, 

em conjunto com a EDP, serão os “Devedores”), que consubstanciam, às 

Fiduciantes, direitos creditórios decorrentes da venda de energia elétrica à EDP e 

à Votener, respectivamente; 

 

(ii) em 13 de julho de 2021, a Emissora emitiu, em favor do Agente dos CDCA, 

22.800 (vinte e dois mil e oitocentos) certificados de direitos creditórios do 

agronegócio, lastreados nos direitos creditórios oriundos dos Contratos de 

Fornecimento de Energia (“Emissão” e “CDCA”, respectivamente); 

 

(iii) os CDCA serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de 

distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da 

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, destinada a 

investidores profissionais, nos termos definidos na Resolução CVM nº 30, de 11 

de março de 2021 (“Oferta”, “Instrução CVM 476”, “Investidores Profissionais” 

e “Resolução CVM 30”, respectivamente), no montante de R$22.800.000,00 

(vinte e dois milhões e oitocentos mil reais); 

 

(iv) em garantia do pagamento integral e do fiel cumprimento de todas as Obrigações 

Garantidas (conforme abaixo definidas) pela Emissora, as Fiduciantes desejam 

constituir, em favor do Agente dos CDCA, a garantia representada pela cessão 

fiduciária dos Direitos Creditórios Cedidos e da Conta Vinculada (conforme 

abaixo definidos), observado que os Direitos Creditórios Cedidos deverão ser 

depositados na Conta Vinculada, por meio da formalização do presente 

instrumento (“Cessão Fiduciária”);  

 

(v) a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., conforme definida no 

preâmbulo deste Contrato, na qualidade de prestador de serviços de banco 

depositário (“Banco Depositário”), realizará a administração e custódia da Conta 

Vinculada e movimentará os Direitos Creditórios Cedidos de acordo com os 

termos previstos no Contrato de Conta Vinculada (conforme definido na 

Escritura); 

 

(vi) fazem parte da Oferta, além deste instrumento, os seguintes documentos: (a) os 

CDCA; (b) a “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Certificados de 
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Direitos Creditórios do Agronegócio, em Série Única, para Distribuição Pública, 

com Esforços Restritos de Distribuição, da S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool” 

(“Escritura”); (c) o “Contrato de Distribuição Pública com Esforços Restritos, 

sob o Regime de Melhores Esforços, de Certificados de Direitos Creditórios do 

Agronegócio, em Série Única, de Emissão da S.A. Usina Coruripe Açúcar e 

Álcool” (“Contrato de Distribuição”); (d) o presente Contrato; (e) os boletins de 

subscrição dos CDCA; e (f) demais instrumentos celebrados com prestadores de 

serviço contratados no âmbito da Oferta os quais conterão substancialmente as 

condições da oferta dos CDCA (“Documentos da Operação”); 

 

(vii) as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão 

de todas as cláusulas deste instrumento, cuja celebração, execução e extinção são 

pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé; e 

 

(viii) não há relação de hipossuficiência entre as Partes, sendo que durante toda a 

negociação do presente instrumento, as Partes foram assistidas por advogados. 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente “Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia 

de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada e Outras Avenças” (“Contrato”), nos exatos 

termos abaixo ajustados. 

 

1. PRINCÍPIOS E DEFINIÇÕES  

 

1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em 

maiúsculas, terão o significado a elas atribuído neste Contrato, incluindo seu preâmbulo, 

e, se não definidas neste Contrato, terão o significado previsto na Escritura; (ii) o 

masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural; e (iii) todos os prazos aqui 

estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente indicada a 

contagem em Dias Úteis.  

 

2. OBJETO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS EM 

GARANTIA  

 

2.1. Objeto. Em garantia ao integral, fiel e pontual cumprimento de todas as 

obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias assumidas pela Emissora na 

Escritura, bem como de quaisquer custos e despesas incorridos pelo Agente dos CDCA 

no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo a eventual excussão da garantia 

consubstanciada no presente Contrato (“Obrigações Garantidas”), nos termos dos artigos 

18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei nº 9.514”), 
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do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965 (“Lei nº 4.728”) 

e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), as Fiduciantes, pelo presente Contrato e na 

melhor forma de direito, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, cedem e 

transferem fiduciariamente em garantia, durante todo o prazo de vigência dos CDCA e 

enquanto restarem Obrigações Garantidas, ao Agente dos CDCA (“Cessão Fiduciária”):  

 

(i) os valores e direitos de que seja titular, atuais ou futuros, fixos ou variáreis, dos 

direitos creditórios oriundos dos Contratos de Fornecimento de Energia, conforme 

descritos no Anexo I (“Direitos Creditórios Cedidos”); e 

 

(ii) todos os valores e direitos de crédito decorrentes da Conta Vinculada, atuais ou 

futuros, incluindo, mas não se limitando, a própria Conta Vinculada, os recursos 

que comporão o Fundo de Retenção (conforme abaixo definido), os recursos 

decorrentes dos pagamentos dos Direitos Creditórios Cedidos, demais valores 

depositados ou que venham a ser depositados na Conta Vinculada e os recursos 

oriundos dos Investimentos Permitidos (conforme abaixo definido). 

 

2.1.1. Nos termos das cláusulas anteriores, o domínio resolúvel e a posse indireta 

dos Direitos Creditórios Cedidos são transferidos ao Agente dos CDCA, tornando-se as 

Fiduciantes possuidoras diretas dos Direitos Creditórios Cedidos. 

 

2.1.2. A Cessão Fiduciária é, desde já, reconhecida pelas Partes, de boa-fé, como 

existente, válida e perfeitamente formalizada, para todos os fins de direito.  

 

2.1.3. O cumprimento parcial das Obrigações Garantidas não importa 

exoneração das Fiduciantes no âmbito do presente Contrato. 

 

3. DAS CARACTERÍSTICAS DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS 

 

3.1. Obrigações Garantidas. Para os fins dos artigos 18 e seguintes da Lei 

nº 9.514 e do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, os termos e as condições gerais 

da Emissão estão resumidamente descritos abaixo: 

 

(i) Valor dos CDCA: R$22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais), 

sendo que foram emitidos 22.800 (vinte e dois mil e oitocentos) CDCA com valor 

nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) cada (“Valor Nominal Unitário”), na 

data de emissão (“Valor Total da Emissão”); 
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(ii) Amortização: o Valor Nominal Unitário dos CDCA, ou seu saldo, será 

amortizado sempre no 9º (nono) Dia Útil de cada mês, a partir de 12 de maio de 

2023 até a Data de Vencimento (conforme abaixo definido);  

 
(iii) Remuneração: os CDCA farão jus a uma remuneração equivalente à variação 

acumulada de 100% (cem por cento) da taxa média diária dos DI - dos depósitos 

interfinanceiros, DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao 

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela 

B3, no Informativo Diário disponível em sua página na Internet 

(http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 

5,00% (cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 

(“Remuneração”);  

 

(iv) Pagamento da Remuneração: o pagamento da Remuneração será realizado a 

partir da Data de Emissão (conforme abaixo definido) até a Data de Vencimento 

(conforme abaixo definido), observado o disposto na Cláusula 5.5.3 da Escritura; 

 
(v) Data de Emissão: 13 de julho de 2021 (“Data de Emissão”);  

 

(vi) Data de Vencimento: 14 de dezembro de 2023 (“Data de Vencimento”); 

 

(vii) Local de emissão: São Paulo – SP; 

 
(viii) Forma de pagamento: os pagamentos serão feitos pela Emissora por meio de 

Transferência Eletrônica Disponível – TED ou outro meio de transferência de 

recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil; e 

 
(ix) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer 

quantia devida aos titulares de CDCA, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde 

a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de 

aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (a) a juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de 

inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (b) multa não compensatória 

de 2% (dois por cento) sobre o saldo das obrigações vencidas e não pagas. 

 

3.1.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3.1 acima, as Obrigações Garantidas 

estão perfeitamente descritas e caracterizadas na Escritura, para todos os fins e efeitos de 

direito. No caso de contradição entre os termos deste Contrato e a Escritura, prevalecerá 

o disposto na Escritura. 
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4. VALOR MÍNIMO DE GARANTIA, RECOMPOSIÇÃO DE 

GARANTIA E CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RETENÇÃO 

 

4.1. Valor Mínimo de Garantia. Conforme verificação a ser realizada 

mensalmente pelo Agente dos CDCA (sendo cada data de verificação denominada “Data 

de Verificação”), no 7º (sétimo) Dia Útil a partir do mês de agosto de 2021 (“Primeira 

Data de Verificação”) até a Data de Vencimento ou a data de resgate antecipado total dos 

CDCA, conforme o caso, o valor agregado dos Direitos Creditórios Cedidos na Conta 

Vinculada deverá corresponder, no mínimo, a montante equivalente a 100% (cem por 

cento) do Valor Total da Emissão ou seu saldo, conforme o caso, acrescida da 

Remuneração correspondente, observado o disposto na Cláusula 4.1.1 abaixo (“Valor 

Mínimo de Garantia”).  

 

4.1.1. Para a realização da verificação do Valor Mínimo de Garantia em cada 

Data de Verificação, o Agente dos CDCA deverá calcular o valor correspondente ao 

somatório das parcelas vincendas de amortização do Valor Nominal Unitário dos CDCA 

e da Remuneração dos CDCA para o Período de Capitalização calculada até a respectiva 

Data de Verificação, utilizando-se, para cálculo da Remuneração dos CDCA, a Taxa DI 

do dia útil imediatamente anterior à respectiva Data de Verificação.  

 

4.2. Recomposição da Garantia. Caso, em determinada Data de Verificação, 

for constatado montante inferior ao Valor Mínimo de Garantia, as Fiduciantes deverão, 

em até 15 (quinze) Dias Úteis contados da notificação enviada pelo Agente dos CDCA 

comunicando tal fato, sob pena de vencimento antecipado dos CDCA, conforme Cláusula 

7.1.2.1 da Escritura, ofertar direitos creditórios adicionais por meio da apresentação de 

direitos creditórios oriundos de novos contratos de fornecimento de energia, de modo a 

reestabelecer o Valor Mínimo de Garantia (“Contratos de Fornecimento de Energia 

Adicionais”), desde que verificado o atendimento dos seguintes critérios: (a) aprovação, 

pelos titulares de CDCA reunidos em assembleia geral, dos Contratos de Fornecimento 

de Energia Adicionais apresentados; (b) os Contratos de Fornecimento de Energia 

Adicionais tenham como objeto a compra e venda de energia; (c) as Fiduciantes 

apresentem declaração assinada, atestando que os Contratos de Fornecimento de Energia 

Adicionais a serem objeto de reforço estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

gravames; (d) o devedor dos Contratos de Fornecimento de Energia Adicionais seja 

qualquer um dos Devedores dos Contratos de Fornecimento de Energia; (e) o vencimento 

dos Contratos de Fornecimento de Energia Adicionais não poderá ser posterior à data de 

vencimento dos CDCA; e (f) o valor dos Contratos de Fornecimento de Energia 
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Adicionais seja suficiente ao reestabelecimento do Valor Mínimo de Garantia, conforme 

apuração a ser realizada pelo Agente dos CDCA (“Recomposição de Garantia”). 

 

4.2.1. Caso haja aprovação pelos titulares de CDCA reunidos em assembleia 

geral dos Contratos de Fornecimento de Energia Adicionais apresentados, o Agente dos 

CDCA deverá, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, se manifestar acerca da aceitação dos 

Contratos de Fornecimento de Energia Adicionais apresentados pelas Fiduciantes e 

celebrar o respectivo aditamento a este Contrato para atualizar a descrição dos Direitos 

Creditórios Cedidos, conforme Anexo III, e a registrá-lo nos competentes Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos.  

 

4.2.2. Caso sejam apresentados, pelas Fiduciantes, Contratos de Fornecimento 

de Energia Adicionais que não atendam as características descritas na Cláusula 4.2 acima, 

o Agente dos CDCA deverá declarar o vencimento antecipado dos CDCA. 

 

4.3. Fundo de Retenção. Será (i) constituído, a partir da Data de Integralização 

(conforme definido na Escritura) dos CDCA, com os recursos decorrentes da 

integralização dos CDCA ou com recursos próprios da Emissora, e (ii) recomposto, no 6º 

(sexto) Dia Útil de cada mês, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento ou data 

de resgate antecipado dos CDCA, conforme o caso, com recursos próprios da Emissora 

ou com recursos decorrentes do pagamento dos Contratos de Fornecimento de Energia, 

na Conta Vinculada, um fundo para assegurar o pagamento das parcelas vincendas da 

Remuneração, no montante equivalente a 100% (cem por cento) do valor da próxima 

parcela vincenda da Remuneração dos CDCA para o Período de Capitalização (conforme 

definido na Escritura) aplicável, calculada até a respectiva Data de Verificação do Fundo 

(conforme abaixo definido) (“Fundo de Retenção” e “Valor Mínimo do Fundo de 

Retenção”, respectivamente). 

 

4.3.1. O montante equivalente ao Valor Mínimo do Fundo de Retenção ficará 

retido na Conta Vinculada desde a Data de Integralização (conforme definido na 

Escritura) até a Data de Vencimento ou a data de resgate antecipado total dos CDCA. 

 

4.3.2. A verificação do Valor Mínimo do Fundo de Retenção deverá ser realizada 

pelo Agente dos CDCA mensalmente, no 7º (sétimo) Dia Útil de cada mês, a partir da 

Primeira Data de Verificação até a Data de Vencimento ou a data de resgate antecipado 

total dos CDCA, conforme o caso (sendo cada data de verificação do Fundo de Retenção 

denominada “Data de Verificação do Fundo”), utilizando-se, para verificação do Valor 

Mínimo do Fundo de Retenção, a Taxa DI do dia útil imediatamente anterior à respectiva 

Data de Verificação do Fundo.  
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4.3.3. Caso, em qualquer Data de Verificação do Fundo, seja constatado que o 

valor existente na Conta Vinculada, acrescido de eventuais Investimentos Permitidos 

(conforme abaixo definido), seja inferior ao Valor Mínimo do Fundo de Retenção, deverá 

o Agente dos CDCA notificar a Emissora para que recomponha, em até 2 (dois) Dias 

Úteis, o Fundo de Retenção, no mínimo, em montante equivalente ao Valor Mínimo do 

Fundo de Retenção.  

 

4.4. Investimentos. Os Direitos Creditórios Cedidos retidos na Conta 

Vinculada poderão ser aplicados, a critério do Agente dos CDCA, em (i) títulos públicos 

federais; (ii)(a) títulos de renda fixa do Agente dos CDCA e/ou empresas do 

conglomerado; ou (b) fundos locais de investimento de renda fixa geridos pelo Agente 

dos CDCA, ambos de baixo risco e liquidez diária (“Investimentos Permitidos”).  

 

5. DAS DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DAS FIDUCIANTES 

 

5.1. As Fiduciantes declaram e garantem que, nesta data: 

 

(i) a garantia consubstanciada no presente Contrato se origina de relação jurídica 

regularmente constituída e válida, sendo absolutamente verdadeiros todos os 

termos e valores aqui indicados; 

 

(ii) estão devidamente autorizadas e obtiveram todas as licenças e autorizações, 

conforme aplicável, legais, societárias, regulatórias, e de terceiros necessárias à 

celebração do presente Contrato e ao cumprimento de suas obrigações aqui 

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários 

para tanto;  

 

(iii) os Direitos Creditórios Cedidos e a Conta Vinculada se encontram livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal, 

processos ou procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, inclusive, mas sem 

limitação, qualquer opção de compra ou de venda, direito de oneração ou 

alienação,  não sendo do conhecimento das Fiduciantes a existência de qualquer 

fato que impeça ou restrinja o direito das Fiduciantes em celebrar o presente 

Contrato, ficando vedado às Fiduciantes a constituição de qualquer outro ônus ou 

restrição em benefício de terceiros, enquanto vigorar a presente garantia; 

 

(iv) a celebração do presente Contrato e o cumprimento das obrigações previstas na 

Escritura e nos Documentos da Operação, de acordo com seus termos e condições, 
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não infringem ou contrariam, (a) qualquer contrato ou documento no qual sejam 

parte ou pelo qual quaisquer de seus bens e propriedades estejam vinculados, nem 

irá resultar em (1) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em 

qualquer destes contratos ou instrumentos; (2) criação de qualquer ônus sobre 

qualquer ativo das Fiduciantes; ou (3) rescisão de qualquer desses contratos ou 

instrumentos; (b) qualquer lei, decreto ou regulamento a que as Fiduciantes ou 

quaisquer de seus bens e propriedades estejam sujeitos; ou (c) qualquer ordem, 

decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete as Fiduciantes ou 

quaisquer de seus bens e propriedades; 

 

(v) não é necessária qualquer autorização governamental para a constituição e 

manutenção da Cessão Fiduciária sobre a respectiva Conta Vinculada e os Direitos 

Creditórios Cedidos; e 

 

(vi) os representantes legais das Fiduciantes que assinam este Contrato têm poderes 

societários e/ou delegados para assumir, em nome das Fiduciantes, as obrigações 

aqui previstas e, sendo mandatários, têm os poderes legitimamente outorgados, 

estando os respectivos mandatos em pleno vigor. 

 

5.2. Durante a vigência deste Contrato, as Fiduciantes se obrigam a:  

 

(i) não renegociar, alterar, aditar vender, ceder, transferir ou de qualquer maneira, 

gravar, onerar ou alienar os Direitos Creditórios Cedidos enquanto estiverem 

sujeitos à Cessão Fiduciária, sem o prévio consentimento escrito do Agente dos 

CDCA, conforme decisão dos titulares dos CDCA reunidos em assembleia geral, 

tomada conforme procedimento previsto na Escritura;  

 

(ii) não praticar ou concorrer na prática de qualquer ato ou ser parte em qualquer 

contrato que resulte na perda, no todo ou em parte, de seus direitos sobre os 

Direitos Creditórios Cedidos, bem como de qualquer outra operação que possa 

causar o mesmo resultado de uma venda, transferência, oneração ou outra forma 

de disposição de quaisquer dos Direitos Creditórios Cedidos ou a qual poderia, 

por qualquer razão, ser inconsistente ou incompatíveis com os direitos do Agente 

dos CDCA aqui instituídos, ou prejudicar, impedir, modificar, restringir ou 

desconsiderar qualquer direito do Agente dos CDCA previsto neste Contrato;  

 

(iii) não modificar a remuneração dos Direitos Creditórios Cedidos prevista nos 

Contratos de Fornecimento de Energia que possa resultar, de forma direta ou 

indireta, em diminuição da referida remuneração dos Direitos Creditórios 
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Cedidos, exceto se imposto por determinação legal, hipótese em que deverão 

recompor a garantia até o Valor Mínimo de Garantia; 

 

(iv) informar ao Agente dos CDCA e ao Banco Depositário sobre a ocorrência de (a) 

qualquer fato relacionado aos Contratos de Fornecimento de Energia e aos 

Direitos Creditórios Cedidos; ou (b) quaisquer eventos ou situações que possam 

colocar em risco o exercício dos direitos, garantias e prerrogativas decorrentes dos 

CDCA, deste Contrato ou dos demais Documentos da Operação; 

 

(v) informar ao Agente dos CDCA e ao Banco Depositário, imediatamente, sobre 

qualquer descumprimento de qualquer de suas obrigações nos termos deste 

Contrato; 

 

(vi) manter a presente Cessão Fiduciária existente, válida, eficaz, em perfeita ordem e 

em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição, até o integral cumprimento 

das Obrigações Garantidas; 

 

(vii) manter a Conta Vinculada aberta junto ao Banco Depositário até a integral 

quitação das Obrigações Garantidas; 

 

(viii) fazer com que os Direitos Creditórios Cedidos sejam depositados exclusivamente 

na Conta Vinculada até a integral quitação das Obrigações Garantidas; 

 

(ix) efetuar, sempre que necessário, a Recomposição de Garantia, nos prazos e formas 

previstos neste Contrato e tomar todas as demais medidas necessárias à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato; 

 

(x) na hipótese de inadimplemento das Obrigações Garantidas, não obstar e cooperar 

ativamente com a realização e implementação, pelo Agente dos CDCA, de 

quaisquer atos que sejam necessários ou convenientes à excussão da Cessão 

Fiduciária e à salvaguarda dos direitos, interesses e garantias do Agente dos 

CDCA e dos titulares dos CDCA; 

 

(xi) defender-se, de forma tempestiva e eficaz, às suas expensas, de qualquer ato, ação, 

procedimento ou processo que possa afetar, no todo ou em parte, a Conta 

Vinculada e/ou os Direitos Creditórios Cedidos, mantendo o Agente dos CDCA 

informado por meio de relatórios descrevendo o ato, ação, procedimento e 

processo em questão e as medidas tomadas; e 
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(xii) fornecer, em até 2 (dois) Dias Úteis, toda e qualquer informação solicitada pelo 

Agente dos CDCA e pelo Banco Depositário, no que se refere a Conta Vinculada 

e/ou aos Direitos Creditórios Cedidos. 

 

6. ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA  

 

6.1. Para os fins deste Contrato e nos termos do Contrato de Conta Vinculada, 

foi aberta junto ao Banco Depositário e será mantida, até a integral quitação das 

Obrigações Garantidas, a conta corrente nº 42265-7, de titularidade da Emissora, na 

agência 001, do Banco Depositário (“Conta Vinculada”), que será movimentada única e 

exclusivamente pelo Agente dos CDCA, na qualidade de banco depositário.  

 

6.1.1. A Emissora e as Fiduciantes não poderão, durante a vigência deste 

Contrato, alienar, gravar, onerar, dar em garantia, ou prometer alienar, gravar ou onerar a 

Conta Vinculada, bem como seus direitos inerentes ou quaisquer investimentos a ela 

associados, a qualquer título e sob qualquer forma, exceto pela garantia constituída no 

presente instrumento. 

 

6.1.2. Todos e quaisquer outros custos, incluindo, mas não se limitando às tarifas 

bancárias aplicáveis, devidos ao Banco Depositário no âmbito das obrigações previstas 

no Contrato de Conta Vinculada, ainda que não previstos expressamente, serão 

suportados e pagos única e exclusivamente pela Emissora. 

 

6.2. Todos os recursos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios 

Cedidos serão pagos na Conta Vinculada e serão utilizados para amortizar as parcelas dos 

CDCA, conforme cronograma previsto na Cláusula 5.7.1 da Escritura, sendo certo que, 

caso haja excedente, este deverá ser transferido pelo Banco Depositário à Conta de Livre 

Movimentação em 1 (um) Dia Útil a contar da amortização integral dos CDCA.  

 

6.2.1. Durante a vigência deste Contrato: (i) inexistirão cheques e qualquer 

espécie de cartão relacionados com a Conta Vinculada; e (ii) a Conta Vinculada será 

movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário, conforme instruções do 

Agente dos CDCA, para fins de cumprimento com o previsto no presente Contrato.  

 

6.2.2. O Agente dos CDCA poderá utilizar os Direitos Creditórios em Garantia 

exclusivamente para fins de (i) satisfação integral ou parcial das Obrigações Garantidas, 

em caso de declaração de vencimento antecipado e/ou descumprimento, pelas 

Fiduciantes, de qualquer obrigação pecuniária em sua respectiva data de vencimento; ou 

(ii) cumprimento das demais disposições previstas na Escritura. 
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6.3. A liberação dos recursos à Emissora mencionada na Cláusula 6.2 acima 

ocorrerá mediante Transferência Eletrônica Disponível (“TED”) para a conta corrente nº 

2011-7, de titularidade da S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool, mantida junto à agência 

nº 3434-7 do Banco do Brasil S.A. (“Conta de Livre Movimentação”). 

 

7. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES E REGISTRO  

 

7.1. Notificação. As Fiduciantes e/ou a Emissora comprometem-se, de forma 

irrevogável e irretratável, a notificar os Devedores dos Contratos de Fornecimento de 

Energia e, conforme o caso, dos Contratos de Fornecimento de Energia Adicionais 

(“Notificação de Cessão”), e enviar uma cópia das respectivas Notificações de Cessão, 

com a ciência e concordância das notificadas, para o Agente dos CDCA, dentro do prazo 

máximo de 20 (vinte) dias corridos contados (i) da data de assinatura do presente 

Contrato, em relação à Notificação de Cessão dos Devedores dos Contratos de 

Fornecimento de Energia; e (ii) da data de assinatura do aditamento para inclusão dos 

Contratos de Fornecimento de Energia Adicionais à presente Cessão Fiduciária, 

substancialmente nos termos do modelo de notificação constante no Anexo V ao presente, 

sob pena de ser configurado evento de vencimento antecipado dos CDCA, nos termos da 

Escritura. 

 

7.2. Registro. As Fiduciantes e/ou a Emissora obrigam-se a registrar este 

Contrato e seus eventuais aditamentos nos respectivos Cartórios de Registro de Títulos e 

Documentos das sedes das Fiduciantes e do Agente dos CDCA, bem como a apresentar 

ao Agente dos CDCA, 1 (uma) via original deste Contrato, assim como de eventuais 

aditamentos, devidamente registrados no competente Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos em até 10 (dez) Dias Úteis, a contar da data de assinatura do presente 

instrumento. 

 

7.2.1. Todas e quaisquer despesas relacionadas aos registros previstos neste 

Contrato correrão exclusivamente às expensas das Fiduciantes ou da Emissora. 

 

7.2.2. As Partes obrigam-se a assinar todos os documentos, inclusive 

instrumentos de rerratificação ou aditamento, caso isto se faça necessário, para atender 

exigência formulada pelos cartórios competentes como condição para efetivar o registro 

deste Contrato, bem como apresentar todos os documentos e informações exigidas, além 

de tomar prontamente todas as providências que se fizerem necessárias à viabilização 

desse registro. 
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8. VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CDCA E EXCUSSÃO DA 

GARANTIA 

 

8.1. Na hipótese de declaração de vencimento antecipado dos CDCA, 

conforme previsto na Cláusula 7.1 da Escritura, sem que a Emissora realize o pagamento 

dos respectivos valores devidos aos titulares de CDCA dentro dos prazos e condições 

previstos na Escritura, ou havendo o vencimento dos CDCA sem a devida quitação dos 

valores devidos, o Agente dos CDCA:  

 

(i)  consolidar-se-á, de pleno direito, na titularidade plena da Conta Vinculada e dos 

Direitos Creditórios Cedidos, ficando autorizado pelas Fiduciantes, em caráter 

irrevogável e irretratável, independentemente do envio de qualquer notificação, 

judicial ou extrajudicial, a exercer e promover, direta e cumulativamente, a 

excussão da garantia constituída nos termos deste Contrato, com relação (i) à 

Conta Vinculada e aos Investimentos Permitidos; (ii) aos valores depositados na 

Conta Vinculada; e (iii) aos Direitos Creditórios Cedidos, de modo a realizar a 

retenção, na qualidade de banco depositário, de todos os recursos depositados e 

que vierem a ser depositados na Conta Vinculada e, nos termos do artigo 19, § 1º, 

da Lei nº 9.514, bem como empregá-los na liquidação parcial ou total das 

Obrigações Garantidas, sem prejuízo do exercício, pelo Agente dos CDCA, de 

quaisquer outros direitos, garantias e prerrogativas cabíveis previstos neste 

Contrato, na Escritura, nos demais Documentos da Operação ou em lei; e 

 

(ii)  consolidar-se-á, de pleno direito, na titularidade plena dos valores decorrentes do 

pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, conforme descritos no Anexo I ao 

presente Contrato; 

 

8.2. Para fins da Cláusula 8.1 acima, em relação aos valores recebidos na Conta 

Vinculada, o Agente dos CDCA será investido de poderes para iniciar a excussão judicial 

ou extrajudicial, parcial ou total, da Cessão Fiduciária, inclusive mediante arresto ou 

qualquer outra medida judicial de efeito similar. 

 

8.3. Quando houver o vencimento antecipado dos CDCA, o Agente dos CDCA 

deverá se utilizar de todos os recursos retidos na Conta Vinculada para amortizar e/ou 

liquidar as Obrigações Garantidas, mediante excussão parcial e/ou total da garantia 

representada por este Contrato, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 19 da Lei nº 

9.514, bem como terá direito de exercer imediatamente com relação aos Direitos 

Creditórios Cedidos todos os poderes “ad judicia” e “ad negotia” na forma da lei, sendo 

que o valor daí decorrente deverá ser aplicado no pagamento das Obrigações Garantidas.  
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8.3.1. A eventual excussão parcial da Cessão Fiduciária não afetará os termos e 

condições deste Contrato, sendo que este permanecerá em vigor até o adimplemento 

integral das Obrigações Garantidas. 

 

8.3.2. As Fiduciantes obrigam-se, sob pena de descumprimento deste Contrato e 

de declaração de vencimento antecipado dos CDCA, conforme item (i) da Cláusula 

7.1.2.1 da Escritura: (i) assegurar que a totalidade dos recursos relativos aos Direitos 

Creditórios Cedidos seja direcionada à Conta Vinculada; e (ii) transferir à Conta 

Vinculada, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do pagamento, quaisquer recursos 

relativos ao pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio que sejam erroneamente 

transferidos pelos Devedores dos Contratos de Fornecimento de Energia em conta 

diversa.  

 

8.3.3. A Cessão Fiduciária não exclui as demais garantias constituídas no âmbito 

da Emissão e da Oferta, podendo o Agente dos CDCA executar todas ou cada uma destas 

garantias eventualmente constituídas, total ou parcialmente, tantas vezes quantas forem 

necessárias, sem ordem de prioridade, até o integral adimplemento das Obrigações 

Garantidas. 

 

8.4. Havendo, após a excussão da Cessão Fiduciária com o pagamento integral 

das Obrigações Garantidas, incluindo todas as eventuais despesas com cobrança 

incorridas pelo Agente dos CDCA, bem como encargos e demais penalidades aplicáveis, 

saldo remanescente na Conta Vinculada, este retornará ao domínio pleno das Fiduciantes.  

 

8.5. Caso, após a excussão da Cessão Fiduciária, os valores recebidos 

mostrem-se insuficientes para liquidar integralmente as Obrigações Garantidas incluindo 

todas as eventuais despesas com cobrança incorridas pelo Agente dos CDCA, bem como 

encargos e demais penalidades aplicáveis, as Fiduciantes permanecerão obrigadas pelo 

pagamento do saldo devedor nos termos do artigo 1.366 do Código Civil e do artigo 19, 

§2º, da Lei nº 9.514. 

 

8.6. Todas as despesas comprovadas que venham a ser incorridas pelo Agente 

dos CDCA no âmbito da excussão da Cessão Fiduciária, incluindo, mas não se limitando 

aos honorários advocatícios, custas e despesas judiciais deste Contrato, além de eventuais 

tributos, encargos, taxas e comissões, integrarão o valor das Obrigações Garantidas. 
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8.7. Sem prejuízo de quaisquer das demais disposições deste Contrato, as 

Fiduciantes, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 683 e 

684 do Código Civil, como condição do negócio nomeia o Agente dos CDCA como seu 

procurador, para (i) celebrar qualquer documento e realizar quaisquer atos em nome das 

Fiduciantes relativos à Cessão Fiduciária, de forma a constituir, criar, preservar, manter, 

formalizar, aperfeiçoar, regularizar e validar referida garantia, caso em que o Agente dos 

CDCA deverá notificar as Fiduciantes sobre os atos então praticados; e, (ii) mediante a 

declaração de vencimento antecipado dos CDCA, (a) movimentar a Conta Vinculada e 

receber e utilizar os recursos dos Direitos Creditórios Cedidos para liquidar as Obrigações 

Garantidas, no todo ou em parte, bem como executar, ceder, transferir ou vender os 

Direitos Creditórios Cedidos ou concordar com sua excussão, cessão, transferência ou 

venda, no todo ou em parte, judicial ou extrajudicialmente, mediante venda ou negociação 

pública ou privada, inclusive judicialmente, por procuradores devidamente nomeados 

com poderes para tanto; (b) alocar os respectivos recursos decorrentes da excussão, 

cessão, transferência ou venda para amortizar as Obrigações Garantidas, deduzindo-se 

todas as despesas efetivamente incorridas em tal excussão, cessão, transferência ou venda 

e utilizar o saldo remanescente, se houver, para amortização das Obrigações Garantidas; 

(c) cumprir com quaisquer exigências legais e/ou celebrar qualquer instrumento 

consistente com os termos deste Contrato para constituir e aperfeiçoar o direito de 

garantia constituído nos termos deste Contrato, bem como para mantê-lo válido, 

exequível e devidamente formalizado; (d) representar perante todas as autoridades, foros 

e tribunais competentes e terceiros, incluindo, mas não se limitando à Comissão de 

Valores Mobiliários, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, Receita Federal do Brasil, ao 

Banco Central do Brasil, às instituições financeiras, aos governos municipal, estadual e 

federal e todas as suas subdivisões, departamentos, setores e agências, bem como 

cartórios de registro de imóveis, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios 

de notas e quaisquer terceiros, entre outros, relacionados às previsões contidas neste 

Contrato; (e) representar as Fiduciantes junto a quaisquer pessoas obrigadas ao 

pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, bem como contratar ou subcontratar 

prestadores de serviço para a respectiva cobrança; (f) exigir qualquer pagamento devido 

decorrentes dos Direitos Creditórios Cedidos; (g) exercer quaisquer direitos das 

Fiduciantes sob quaisquer documentos ou contratos que deram origem a qualquer dos 

Direitos Creditórios Cedidos; (h) praticar todos os atos necessários e firmar qualquer 

instrumento perante qualquer terceiro ou autoridade governamental relacionados à 

execução do Contrato, bem como dar e receber quitação e transigir em nome das 

Fiduciantes; e, (i) a seu critério e dentro dos limites do instrumento de procuração, nomear 

e destituir qualquer substabelecido em relação a qualquer um dos fins aqui mencionados.  
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8.7.1. Até a data de assinatura do presente Contrato, as Fiduciantes (i) entregarão 

ao Agente dos CDCA vias originais de instrumento de mandato conforme Anexo II, 

devidamente assinado por seus representantes legais; e (ii) obterão as respectivas 

aprovações necessárias para fins de celebração de tais instrumentos de mandato. As 

Fiduciantes obrigam-se, ainda, até a integral liquidação das Obrigações Garantidas, a 

manter válido o mandato, bem como a renová-lo periodicamente, se assim necessário em 

virtude de seus respectivos documentos constitutivos, enquanto este Contrato permanecer 

vigente, entregando o novo mandato no prazo de até 30 (trinta) dias de antecedência da 

data de vencimento da procuração anterior. 

 

8.7.2. As Partes concordam expressamente que o mandato outorgado conforme 

Anexo II ficará automaticamente revogado quando houver o adimplemento integral das 

Obrigações Garantidas. 

 

9. RESCISÃO E QUITAÇÃO 

 

9.1. A cessão fiduciária objeto do presente Contrato constitui um direito real 

de garantia permanecerá em pleno vigor até que as Obrigações Garantidas tenham sido 

integralmente cumpridas. 

 

9.2. Uma vez cumprida a totalidade das Obrigações Garantidas, o Agente dos 

CDCA deverá, em 15 (quinze) Dias Úteis contados da data do cumprimento das 

Obrigações Garantidas, outorgar quitação plena, geral e irrestrita em relação a tais 

obrigações, conforme modelo de termo de quitação constante no Anexo IV (“Termo de 

Quitação”), ocasião em que a Cessão Fiduciária aqui constituída será automaticamente 

extinta.  

 

10. COMUNICAÇÕES 

 

10.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos 

deste Contrato deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços: 

 

Se para as Fiduciantes: 

CORURIPE ENERGÉTICA S.A. 

Rodovia BR-497, s/n, Km 15, Sala A, Zona Rural 

CEP 38280-971 – Iturama/MG 

At.: Marcos Paulo Alves Pinto de Carvalho / Diogo Daniel Soares Rocha 

Telefone: (34) 3411-9205  

E-mail: marcos.carvalho@usinacoruripe.com.br / diogo.rocha@usinacoruripe.com.br  
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Se para o Agente dos CDCA:  

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar 

CEP 04538-132 – São Paulo/SP 

At.: Agente Fiduciário 

Tel.: (11) 2172-2600 

E-mail: agentefiduciario@planner.com.br 

 

Se para a Emissora: 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

Fazenda Triunfo, s/n, Zona Rural 

CEP 57230-000 – Coruripe/AL 

At.: Marcos Paulo Alves Pinto de Carvalho / Diogo Daniel Soares Rocha 

Telefone: (34) 3411-9205  

E-mail: marcos.carvalho@usinacoruripe.com.br / diogo.rocha@usinacoruripe.com.br   

 

10.1.1. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob 

protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelo correio, ou, ainda, por telegrama 

enviado aos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico 

serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja 

confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente) 

seguido de confirmação verbal por telefone.  Os respectivos originais deverão ser 

encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da 

mensagem. 

 

10.2. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às 

demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Dias Úteis. Será considerado “Dia Útil” qualquer dia que não seja sábado, 

domingo ou outro dia em que os bancos comerciais estejam autorizados por lei a 

permanecer fechados seja na cidade de São Paulo, ambas no Estado de São Paulo. 

 

11.2. Divisibilidade. Se uma ou mais disposições aqui contidas forem 

consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a 

validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições não serão afetadas ou 

prejudicadas a qualquer título. 
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11.3. Negócio Complexo. As Partes reconhecem que o presente Contrato integra 

um conjunto de negociações de interesses recíprocos, envolvendo a celebração, além 

deste Contrato, dos demais documentos relativos à Emissão e à Oferta, razão pela qual 

nenhum deles poderá ser interpretado e/ou analisado isoladamente. 

 

11.4. Aditamentos. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao 

presente Contrato somente será válido se feito por instrumento escrito, assinado por todas 

as suas Partes e devidamente registrado, nos termos da Cláusula 7.2 deste Contrato. 

 

11.5. Sucessão. O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável, vinculando as respectivas Partes, seus cessionários e/ou sucessores a qualquer 

título, respondendo a Parte que descumprir qualquer de suas cláusulas, termos ou 

condições pelos prejuízos, perdas e danos a que der causa, na forma da legislação 

aplicável. 

 

11.6. Cessão. As Fiduciantes não poderão ceder, gravar ou transigir com sua 

posição contratual ou com quaisquer de seus direitos, deveres e obrigações assumidas 

neste Contrato, salvo com a anuência prévia, expressa e por escrito do Agente dos CDCA, 

agindo conforme interesse dos Titulares dos CDCA. 

 

11.7. Novação. O não exercício por qualquer das Partes de qualquer dos direitos 

que lhe sejam assegurados por este Contrato ou pela lei, bem como a sua tolerância com 

relação à inobservância ou descumprimento de qualquer condição ou obrigação aqui 

ajustada pela outra Parte, não constituirão novação, nem prejudicarão o seu posterior 

exercício, a qualquer tempo. 

 

11.8. Vigência. Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e finda 

com o cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas, não 

podendo, entretanto, ser rescindido até que as Obrigações Garantidas tenham sido 

integralmente cumpridas. 

 

11.9. Assinatura Eletrônica. O presente Contrato é firmado em forma eletrônica 

podendo, neste caso, se utilizar processo de certificação disponibilizado pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas – ICP-Brasil, ou, alternativamente, por meio de outra 

plataforma de assinatura eletrônica utilizados como meio de comprovação de autoria e 

integridade de documentos em forma eletrônica, se assim a lei autorizar, produzindo todos 



19 
 

os seus efeitos em relação aos signatários, conforme parágrafo 1º do artigo 10º da Medida 

Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e artigo 219, do Código Civil 

 

11.10. Fica desde já dispensada a realização de assembleia geral dos titulares dos 

CDCA para deliberar sobre aditamentos decorrentes: (i) da correção de erros formais, seja 

ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético, (ii) das alterações a quaisquer 

Documentos da Operação já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) 

documentos, (iii) das alterações a quaisquer Documentos da Operação em razão de 

exigências formuladas pela CVM, pela B3, ou (iv) da atualização dos dados cadastrais 

das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros; desde 

que as alterações ou correções referidas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima não possam 

acarretar qualquer prejuízo aos titulares dos CDCA, e desde que não haja qualquer custo 

ou despesa adicional para os titulares dos CDCA. 

 

12. FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

12.1. Lei Aplicável: Este Contrato é regido e interpretado, material e 

processualmente, pelas leis da República Federativa do Brasil. 

 

12.2. Foro de Eleição. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, 

Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios 

originários deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Fiduciantes, o Agente dos CDCA e a 

Emissora assinam o presente instrumento em 1 (uma) via eletrônica, na presença de 2 

(duas) testemunhas. 

 

São Paulo, 13 de julho de 2021. 

 

(Assinaturas nas páginas seguintes) 
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 (Página de assinaturas do “Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos 

Creditórios e de Conta Vinculada e Outras Avenças”, celebrado em 13 de julho de 2021) 

 

CORURIPE ENERGÉTICA S.A.  

 

 

________________________________ __________________________________ 

Nome:  Nome:  

Cargo:  Cargo:  

 

 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Nome:  Nome:  

Cargo:  Cargo:  

 

 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Nome:  Nome:  

Cargo:  Cargo:  

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_______________________   _________________________ 

Nome:      Nome: 

CPF:      CPF:   
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS CEDIDOS 

 

1.  Contrato EDP – Comercialização e Serviços de Energia Ltda. 

 

Instrumento Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada Nº ITU-

CO/2023.A 

Data da celebração 24 de novembro de 2020 

Contratante EDP – Comercialização e Serviços de Energia Ltda. 

Contratadas (i) Coruripe Energética S.A. – Matriz Iturama; (ii) S.A. Usina Coruripe 

Açúcar e Álcool – Filial Carneirinho; (iii) S.A. Usina Coruripe Açúcar 

e Álcool – Filial Iturama; (iv) Coruripe Energética S.A. – Filial Campo 

Florido; e (v) S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool – Filial Campo 

Florido 

Objeto Compra e Venda de Energia Incentivada 

Valor R$ 11.419.200,00 (onze milhões, quatrocentos e dezenove mil e 

duzentos reais) 

Prazo 01 de abril de 2023 a 30 de novembro de 2023 

Saldo estimado do 

Valor 

R$ 11.419.200,00 (onze milhões, quatrocentos e dezenove mil e 

duzentos reais) 

Percentual cedido 

fiduciariamente 

100% (cem por cento) 

 

2.  Contrato Votener – Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 

 

Instrumento Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada  

Data da celebração 11 de janeiro de 2021 

Contratante Votener – Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 

Contratadas (i) Coruripe Energética S.A. – Matriz Iturama; (ii) S.A. Usina Coruripe 

Açúcar e Álcool – Filial Carneirinho; (iii) S.A. Usina Coruripe Açúcar 

e Álcool – Filial Iturama; (iv) Coruripe Energética S.A. – Filial Campo 

Florido; e (v) S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool – Filial Campo 

Florido 

Objeto Compra e Venda de Energia Incentivada 

Valor R$ 11.419.200,00 (onze milhões, quatrocentos e dezenove mil e 

duzentos reais) 

Prazo 01 de abril de 2023 a 30 de novembro de 2023 

Saldo estimado do 

Valor 

R$ 11.419.200,00 (onze milhões, quatrocentos e dezenove mil e 

duzentos reais) 
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Percentual cedido 

fiduciariamente 

100% (cem por cento) 
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ANEXO II – MANDATO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA  

 

CORURIPE ENERGÉTICA S.A., sociedade por ações, com sede na Rodovia BR-497, 

s/n, Km 15, Sala A, Zona Rural, na Cidade de Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP 

38280-971, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 

04.808.949/0001-73, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 

(“Energética”), S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, sociedade por ações 

com sede na Cidade de Coruripe, Estado de Alagoas, na Fazenda Triunfo, s/n, Zona Rural, 

CEP 57230-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.229.415/0001-10, neste ato representada 

na forma de seu estatuto social (“Emissora” e, quando em conjunto com a Energética, as 

“Outorgantes”), nomeiam e constituem sua bastante procuradora, a PLANNER 

CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

CEP 04.538-132 inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Outorgada”), a quem 

conferem, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 683 e 684 do 

Código Civil, os mais amplos e especiais poderes para, no âmbito do “Contrato de Cessão 

Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada e Outras Avenças”, 

celebrado em 13 de julho de 2021, entre as Outorgantes e a Outorgada (“Contrato”), (i) 

celebrar qualquer documento e realizar quaisquer atos em nome das Outorgantes relativos 

à Cessão Fiduciária, de forma a constituir, criar, preservar, manter, formalizar, 

aperfeiçoar, regularizar e validar referida garantia, caso em que a Outorgada deverá 

notificar as Outorgantes sobre os atos então praticados; (ii) movimentar a Conta 

Vinculada; (iii) mediante a declaração de vencimento antecipado dos CDCA, (a) receber 

e utilizar os recursos dos Direitos Creditórios Cedidos para liquidar as Obrigações 

Garantidas (conforme definidas no Contrato), no todo ou em parte, bem como executar, 

ceder, transferir ou vender os Direitos Creditórios Cedidos (conforme definidos no 

Contrato) ou concordar com sua excussão, cessão, transferência ou venda, no todo ou em 

parte, judicial ou extrajudicialmente, mediante venda ou negociação pública ou privada, 

inclusive judicialmente, por procuradores devidamente nomeados com poderes para 

tanto; (b) alocar os respectivos recursos decorrentes da excussão, cessão, transferência ou 

venda para amortizar as Obrigações Garantidas, deduzindo-se todas as despesas 

efetivamente incorridas em tal excussão, cessão, transferência ou venda e utilizar o saldo 

remanescente, se houver, para amortização das Obrigações Garantidas; (iv) cumprir com 

quaisquer exigências legais e/ou celebrar qualquer instrumento consistente com os termos 

do Contrato para constituir e aperfeiçoar o direito de garantia constituído nos termos do 

Contrato, bem como para mantê-lo válido, exequível e devidamente formalizado; (v) 

representar perante todas as autoridades, foros e tribunais competentes e terceiros, 

incluindo, mas não se limitando à Comissão de Valores Mobiliários, à B3 S.A. – Brasil, 

Bolsa, Balcão, Receita Federal do Brasil, ao Banco Central do Brasil, às instituições 
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financeiras, aos governos municipal, estadual e federal e todas as suas subdivisões, 

departamentos, setores e agências, bem como cartórios de registro de imóveis, cartórios 

de registro de títulos e documentos, cartórios de notas e quaisquer terceiros, entre outros, 

relacionados às previsões contidas no Contrato; (vi) representar as Outorgantes junto a 

quaisquer pessoas obrigadas ao pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, bem como 

contratar ou subcontratar prestadores de serviço para a respectiva cobrança; (vii) exigir 

qualquer pagamento devido decorrentes dos Direitos Creditórios Cedidos; (viii) exercer 

quaisquer direitos das Outorgantes sob quaisquer documentos ou contratos que deram 

origem a qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos; (ix) praticar todos os atos necessários 

e firmar qualquer instrumento perante qualquer terceiro ou autoridade governamental 

relacionados à execução do Contrato, bem como dar e receber quitação e transigir em 

nome da Outorgante; e, (x) a seu critério e dentro dos limites do instrumento de 

procuração, nomear e destituir qualquer substabelecido em relação a qualquer um dos fins 

aqui mencionados.  

 

O presente mandato é válido pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da presente data, ou 

pelo prazo em que perdurarem as Obrigações Garantidas. 

 

Coruripe, [data]. 

 

 
[Campos de assinatura] 
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ANEXO III - MODELO DE ADITAMENTO  

 

[•]º ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E DE CONTA VINCULADA E 

OUTRAS AVENÇAS 

 

Pelo presente “[•] Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos 

Creditórios e de Conta Vinculada e Outras Avenças” (“[•] Aditamento”), as partes: 

 

CORURIPE ENERGÉTICA S.A., sociedade por ações, com sede na Rodovia BR-497, 

s/n, Km 15, Sala A, Zona Rural, na Cidade de Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP 

38280-971, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 

04.808.949/0001-73, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 

(“Energética”); 

 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, sociedade por ações sem registro de 

com sede na Cidade de Coruripe, Estado de Alagoas, na Fazenda Triunfo, s/n, Zona Rural, 

CEP 57230-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.229.415/0001-10, neste ato representada 

na forma de seu estatuto social (“Emissora” e, quando em conjunto com Energética, as 

“Fiduciantes”). 

 

Na qualidade de credor e beneficiário da garantia fiduciária: 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, CEP 04.538-132 inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social (“Agente dos CDCA”);  

 

Sendo as Fiduciantes e o Agente dos CDCA neste [•] Aditamento referidos, em conjunto, 

como “Partes” e, individual e indistintamente, como “Parte”. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) em 13 de julho de 2021, as Partes celebraram o “Contrato de Cessão Fiduciária 

em Garantia de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada e Outras Avenças” 

(“Contrato”), por meio do qual as Fiduciantes cederam fiduciariamente, em favor 

do Agente dos CDCA, os Direitos Creditórios Cedidos e a Conta Vinculada 

(conforme definidos no Contrato); 
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(ii) conforme previsto na Cláusula 4.2 do Contrato, as Fiduciantes desejam realizar a 

Recomposição de Garantia (conforme definido no Contrato), por meio da cessão 

de direitos creditórios adicionais, conforme descritos na Cláusula 2.1 deste [•] 

Aditamento (“Contratos de Fornecimento de Energia Adicionais”); 

 

(iii) as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão 

de todas as cláusulas aqui avençadas, cuja celebração, execução e extinção são 

pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé; e 

 

(iv) não há relação de hipossuficiência entre as Partes, sendo que durante toda a 

negociação do presente instrumento, as Partes foram assistidas por advogados. 

 

RESOLVEM, as Partes, celebrar o presente [•]º Aditamento, que será regido pelas 

cláusulas e condições a seguir dispostas:  

 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Aditamento que não 

estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Contrato. 

 

2. ALTERAÇÕES 

 

2.1. Para refletir a Recomposição de Garantia, as Partes desejam alterar o 

Anexo I ao Contrato, que passa a viger com a seguinte redação. 

 

[NOVA REDAÇÃO DO ANEXO I AO CONTRATO] 

 

3. RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

 

3.1. Ficam expressamente ratificadas pelas Partes todas os termos do Contrato 

não modificadas expressamente por este Aditamento.  

 

4. REGISTRO E NOTIFICAÇÕES 

 

4.1. As Fiduciantes e/ou a Emissora obrigam-se a registrar este [•]º Aditamento 

nos respectivos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das sedes das Fiduciantes 

e do Agente dos CDCA, bem como a apresentar ao Agente dos CDCA, 1 (uma) via 

original deste [•]º Aditamento devidamente registrados no competente Cartório de 
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Registro de Títulos e Documentos em até 10 (dez) Dias Úteis, a contar da data de 

assinatura do presente instrumento. 

 

4.2. As Fiduciantes e/ou a Emissora comprometem-se, de forma irrevogável e 

irretratável, a notificar os devedores dos Contratos de Fornecimento de Energia 

Adicionais (“Notificação de Cessão”), e enviar uma cópia das respectivas Notificações 

de Cessão, com a ciência e concordância das notificadas, para o Agente dos CDCA, 

dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados da data de assinatura deste 

[•]º Aditamento, substancialmente nos termos do modelo de notificação constante no 

Anexo V ao Contrato, sob pena de ser configurado evento de vencimento antecipado dos 

CDCA, nos termos da Escritura. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. Este [•] Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, 

obrigando as Partes por si e seus sucessores. 

 

5.2. Todas as comunicações decorrentes do presente Aditamento deverão ser 

realizadas nos termos da Cláusula 10 do Contrato. 

 

5.3. As Partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado, como competente para 

dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste Aditamento. 

 

5.4. Estando, assim, justas e contratadas, as Partes, firmam este [•] Aditamento 

em 5 (cinco) vias de igual teor e forma juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo 

identificadas. 

 

São Paulo, [DATA]. 

 

[assinaturas das partes] 
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE QUITAÇÃO 

 

TERMO DE QUITAÇÃO 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, CEP 04.538-132 inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) 

sob o nº 00.806.535/0001-54, neste ato representada na forma de seu estatuto social 

(“Agente dos CDCA”), pelo presente instrumento e em caráter irrevogável e irretratável: 

 

(i) declara que todas as obrigações oriundas da “Escritura Particular da 1ª 

(Primeira) Emissão de Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, em 

Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, 

da S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool (“Escritura”), por meio da qual foram 

emitidos certificados de direitos creditórios do agronegócio pela S.A. USINA 

CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, sociedade por ações sem registro de com 

sede na Cidade de Coruripe, Estado de Alagoas, na Fazenda Triunfo, s/n, Zona 

Rural, CEP 57230-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.229.415/0001-10, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social (“CDCA” e “Emissora”, 

respectivamente), em 13 de julho de 2021, com valor total, na data de emissão, de 

R$22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais) (“CDCA”), foi 

integralmente adimplida;  

 

(ii) outorga, às Fiduciantes, plena e geral quitação com relação à cessão fiduciária 

constituída por meio do “Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos 

Creditórios e de Conta Vinculada e Outras Avenças”, celebrado em 13 de julho 

de 2021 entre as Fiduciantes, o Agente dos CDCA e a Emissora (“Contrato de 

Cessão Fiduciária”). 

 

São Paulo, [DATA]. 

 

[assinatura do Agente dos CDCA] 
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ANEXO V – MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA AOS 

DEVEDORES 

 

NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA À EDP – COMERCIALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA. 

 

À 

EDP – COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA. 

Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, Andar 8 Sala 01, Bairro Vila Olimpia 

São Paulo, SP 

At.: [●] 

 

Ref.: Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes do “Contrato de Compra e 

Venda de Energia Elétrica Incentivada Nº ITU-CO/2023.A”, celebrado em 24 de 

novembro de 2020 entre Coruripe Energética S.A. – Matriz Iturama, S.A. Usina Coruripe 

Açúcar e Álcool – Filial Carneirinho, S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool – Filial 

Iturama, Coruripe Energética S.A. – Filial Campo Florido, S.A. Usina Coruripe Açúcar e 

Álcool – Filial Campo Florido e a EDP – Comercialização e Serviços de Energia Ltda. 

(“Contrato de Fornecimento”)  

 

A (i) CORURIPE ENERGÉTICA S.A., sociedade por ações, com sede na Rodovia BR-

497, s/n, Km 15, Sala A, Zona Rural, na Cidade de Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP 

38280-971, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 

04.808.949/0001-73, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 

(“Energética”); e (ii) S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, sociedade por 

ações com sede na Cidade de Coruripe, Estado de Alagoas, na Fazenda Triunfo, s/n, Zona 

Rural, CEP 57230-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.229.415/0001-10 (“Emissora” e, 

quando em conjunto com Energética, as “Fiduciantes”), vêm, por meio da presente, expor 

o quanto segue. 

 

Em 13 de julho de 2021, as Fiduciante celebraram com a PLANNER CORRETORA 

DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

nº 3.900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.538-132 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Agente dos CDCA”), o “Contrato de 

Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada e Outras 

Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária”), por meio do qual foram cedidos 

fiduciariamente ao Agente dos CDCA direitos creditórios de titularidade das Fiduciantes 

decorrentes da titularidade (i) do Contrato de Fornecimento; e (ii) da conta corrente 

abaixo descrita, na qual deverá ser depositada a integralidade dos créditos devidos por 
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V.Sas. no âmbito do Contrato de Fornecimento, os quais abrangem todos e valores e 

direitos de que as Fiduciantes sejam titulares, atuais ou futuros, fixos ou variáreis, dos 

direitos creditórios do Contrato de Fornecimento (“Direitos Creditórios Cedidos”). 

 

Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, foi estabelecido que os Direitos Creditórios 

Cedidos devem, a partir da presente data, ser depositados exclusivamente na conta 

corrente abaixo indicada.  Neste sentido, servimo-nos da presente para notificá-los que, 

por meio do recebimento desta notificação, fica confirmada a ciência de V.Sas. com 

relação à referida cessão fiduciária, devendo V.Sas. realizar todo e qualquer pagamento 

relativo ao Contrato de Fornecimento na conta informada abaixo: 

 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL   

Agência: 001 

Conta: 42265-7 

Banco: 100 - SC Planner 

CNPJ: 12.229.415/0001-10 

Titular da Conta: S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool 

 

Ressaltamos que é vedado a V.Sas., até a integral liquidação das obrigações garantidas 

pelo Contrato de Cessão Fiduciária, compensar qualquer crédito que detenham ou 

venham a deter contra as Fiduciantes, inclusive aqueles relativos a multas que lhe sejam 

devidas em função do Contrato de Fornecimento. 

 

Qualquer pagamento realizado em desacordo com as orientações aqui indicadas será 

considerado como não realizado. Ademais, quaisquer alterações às instruções de 

pagamento ora informadas e/ou às informações contidas nesta notificação somente 

deverão ser acatadas com a anuência do Agente dos CDCA por escrito. 

 

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para 

quaisquer esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

[assinatura de todas as fiduciantes] 

 

De acordo: 

 

 

______________________________________________________ 
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EDP – COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA. 

Por: 

Cargo: 
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NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA À VOTENER – VOTORANTIM 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 

 

À 

VOTENER – VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 

Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 

São Paulo, SP 

At.: [●] 

 

Ref.: Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes do “Contrato de Compra e 

Venda de Energia Elétrica Incentivada Nº VE-2020/S009452.V1”, celebrado em 11 de 

janeiro de 2021 entre Coruripe Energética S.A. – Matriz Iturama, S.A. Usina Coruripe 

Açúcar e Álcool – Filial Carneirinho, S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool – Filial 

Iturama, Coruripe Energética S.A. – Filial Campo Florido, S.A. Usina Coruripe Açúcar e 

Álcool – Filial Campo Florido e a Votener – Votorantim Comercializadora de Energia 

Ltda. (“Contrato de Fornecimento”)  

 

A (i) CORURIPE ENERGÉTICA S.A., sociedade por ações, com sede na Rodovia BR-

497, s/n, Km 15, Sala A, Zona Rural, na Cidade de Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP 

38280-971, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 

04.808.949/0001-73, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 

(“Energética”); e (ii) S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, sociedade por 

ações com sede na Cidade de Coruripe, Estado de Alagoas, na Fazenda Triunfo, s/n, Zona 

Rural, CEP 57230-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.229.415/0001-10 (“Emissora” e, 

quando em conjunto com Energética, as “Fiduciantes”), vêm, por meio da presente, expor 

o quanto segue. 

 

Em 13 de julho de 2021, as Fiduciante celebraram com a PLANNER CORRETORA 

DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

nº 3.900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.538-132 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Agente dos CDCA”), o “Contrato de 

Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada e Outras 

Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária”), por meio do qual foram cedidos 

fiduciariamente ao Agente dos CDCA direitos creditórios de titularidade das Fiduciantes 

decorrentes da titularidade (i) do Contrato de Fornecimento; e (ii) da conta corrente 

abaixo descrita, na qual deverá ser depositada a integralidade dos créditos devidos por 

V.Sas. no âmbito do Contrato de Fornecimento, os quais abrangem todos e valores e 

direitos de que as Fiduciantes sejam titulares, atuais ou futuros, fixos ou variáreis, dos 

direitos creditórios do Contrato de Fornecimento (“Direitos Creditórios Cedidos”). 
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Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, foi estabelecido que os Direitos Creditórios 

Cedidos devem, a partir da presente data, ser depositados exclusivamente na conta 

corrente abaixo indicada.  Neste sentido, servimo-nos da presente para notificá-los que, 

por meio do recebimento desta notificação, fica confirmada a ciência de V.Sas. com 

relação à referida cessão fiduciária, devendo V.Sas. realizar todo e qualquer pagamento 

relativo ao Contrato de Fornecimento, em favor do Agente dos CDCA, na conta 

informada abaixo: 

 

S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL   

Agência: 001 

Conta: 42265-7 

Banco: 100 - SC Planner 

CNPJ: 12.229.415/0001-10 

Titular da Conta: S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool 

 

Ressaltamos que é vedado a V.Sas., até a integral liquidação das obrigações garantidas 

pelo Contrato de Cessão Fiduciária, compensar qualquer crédito que detenham ou 

venham a deter contra as Fiduciantes, inclusive aqueles relativos a multas que lhe sejam 

devidas em função do Contrato de Fornecimento. 

 

Qualquer pagamento realizado em desacordo com as orientações aqui indicadas será 

considerado como não realizado.  Ademais, quaisquer alterações às instruções de 

pagamento ora informadas e/ou às informações contidas nesta notificação somente 

deverão ser acatadas com a anuência do Agente dos CDCA por escrito. 

 

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para 

quaisquer esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

[assinatura de todas as fiduciantes] 

 

De acordo: 

 

______________________________________________________ 

VOTENER – VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 

Por: 

Cargo: 
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